Утверждено решением заседания Комитета по развитию и управлению бизнесом (НПС)
АО «Банк ЦентрКредит»
от 26.01.2021 г Протокол №282.
2.5.2.3 Комиссия за частичное (полное) досрочное погашение займа, НДС в
том числе. Тариф не распространяется на ипотечные жилищные займы в
рамках программы «Ипотека «Н?рлы жер», «Ипотека 7-20-25», также при
использовании единовременных пенсионных выплат.

1% от суммы
погашения
(взимается до 6
(шести) месяцев с
даты получения
займа, выданного
на срок до одного
года, до одного
года с даты
получения займа,
выданного на срок
свыше 1 (одного)
года. Тариф не
взымается в
течении
четырнадцати
календарных дней
с даты заключения
Договора

2.5.3 Комиссия за выдачу справок, писем, уведомлений и прочих документов, касающихся
кредитования физ.лиц12
Примечание: тариф не распространяется на ипотечные жилищные займы в рамках программы
«Ипотека «Н?рлы жер», «Ипотека 7-20-25», также при использовании единовременных
пенсионных выплат.
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2.5.3.1 Комиссии (в том числе НДС) по: - выдаче по заявлению клиента
правоустанавливающих документов на предмет залога, содержащихся в
кредитном досье клиента; - выдаче по заявлению клиента справки о согласии
на регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства ФЛ, на
узаконение перепланировок, построек, произведенных на территории
залогового обеспечения; - выдаче по заявлению клиента справки о разрешении
на замену регистрационного номера транспортного средства, являющегося
залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о регистрации
транспортного средства, на восстановление утерянных документов по
транспортному средству; - за выдачу по заявлению клиента справки о ссудной
задолженности по займу13

4 000 KZT

***
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
Бизнесті дамыту және басқару комитетінің
комитет мүшелерін шақырмай
2021 жылғы 26 қаңтарда өткізілген мәжілісінің (АЖЖ)
№ 282 хаттамасы
2.5.2.3 ҚҚС-ны қоса есептегенде қарызды мерзімінен бұрын ішінара
(толық) өтегені үшін алынатын комиссия. Тариф «Нұрлы жер» ипотекасы»,
«7-20-25 ипотекасы» бағдарламасы аясында берілген ипотекалық тұрғын үй
қарыздарына қатысты, сондай-ақ біржолғы зейнетақы төлемдерін
қолданған кезде қолданылмайды.

Өтеу сомасының
1% мөлшерінде
(бір жылға дейінгі
мерзімге берілген
қарызды алған
күннен бастап

6(алты) айғ адейін,
1(бір) жылдан
жоғары мерзімге
берілген қарызды
алған күннен
бастап 1(бір)
жылға дейін
алынады). Тариф
Шарт шасалған
күннен кейінгі он
төрт күнтізбелік
күн ішінде
алынбайды.
2.5.3. Жеке тұлғаларға кредит беруге қатысты анықтамаларды, хаттарды, хабарламаларды
және басқа құжаттарды бергені үшін алынатын комиссия 12
Ескерту: Тариф «Нұрлы жер» ипотекасы», «7-20-25 ипотекасы» бағдарламасы аясында
берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздарына қатысты, сондай-ақ біржолғы зейнетақы
төлемдерін қолданған кезде қолданылмайды.
12

2.5.3.1. Клиенттің кредиттік досьесіндегі кепіл затына құқық белгілейтін
құжаттарды клиенттің өтініші бойынша бергені үшін; - клиенттің өтініші
бойынша кепілдік қамсыздандырудың аумағында жүргізілген қайта
жоспарлауды, құрылыстарды, жалғастыра салынған құралыстарды заңдастыру
үшін жеке тұлғаның тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркеуге алу (тіркеуден
шығару) туралы анықтаманы бергені үшін; - клиенттің өтініші бойынша
кепілдік қамсыздандыру болып табылатын көлік құралының тіркеу нөмірін
ауыстыруға, көлік құралын тіркеу туралы куәлікті қайта ресімдеуге, көлік
құралы бойынша жоғалған құжаттарды қалпына келтіруге рұқсат алу туралы
анықтаманы бергені үшін; - қарыз бойынша несиелік берешек туралы
анықтаманы клиенттің өтініші бойынша бергені үшін алынатын комиссия
(ҚҚС-ны қоса есептегенде) 13
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